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Sinterklaas op bezoek
Het begon vorige week vrijdag al. De hele school stond ’s
ochtends op de kop. De kinderen vonden namelijk in hun
klassen niet alleen pepernoten, maar ook kerstkransjes en
paaseitjes. Uit het filmpje dat was achtergelaten bleek dat
niet alleen de pieten een nachtelijk bezoekje hadden
gebracht aan de school, maar dat ook de Paashaas en de
Kerstman binnen waren geweest. Hoe moest dit nou
verder?

Juf Paulien gaat trouwen!
Juf Paulien treedt vandaag met haar Ron in het huwelijk.
Wij wensen Ron en Paulien naast een hele mooie dag heel
veel geluk voor de toekomst!

Woensdag volgde de grote ontknoping. Eerst werd
Sinterklaas in een hele mooi MACK het plein opgereden,
maar wat hierna volgde… Een vrachtwagen met twee hele
grote cadeaus daarop. Toen een aantal jongens van groep
8 samen met de pieten de pakken gingen inspecteren,
bleken er ineens voeten onder vandaan te komen. Tot
onze grote verrassing kwamen de Paashaas en de
Kerstman uit de pakjes tevoorschijn!

Open podium groep 4b: Sinterklaasfeest
De kinderen van groep 4b schitterden vorige week vrijdag
als Sinterklazen en pieten op het podium. Onder
begeleiding van juf Carolien maakten zij er een waar
Sinterklaasfeest van. Na de kerstvakantie, op vrijdag 18
januari (let op: deze is een week uitgesteld), is groep 5a
aan de beurt.

Nadat wij de Paashaas en de Kerstman verteld hadden dat
dit toch echt het feest van Sinterklaas was en dat wij hen
graag op hun eigen feest terugzien, barstte het
feestgedruis los. De kinderen zongen en dansten met
elkaar een welkomstlied voor Sinterklaas, waarna de Sint
een bezoekje bracht aan alle groepen. Het bleef nog lang
onrustig op De Poolster…
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Goede doel: Voedselbank
Na het succes van vorig jaar is ons goede doel dit jaar
opnieuw de Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek.
Deze stichting is opgericht om mensen in financiële
problemen en met een minimaal budget voor
levensonderhoud te helpen met twee keer per maand een
voedselpakket. Voor deze voedselpakketten willen we
graag gezond voedsel verzamelen. Dus liever geen snoep,
koek en zeker geen alcohol. Maar denkt u aan houdbaar
eten zoals groente in blik, soep, melk, broodbeleg, pasta’s,
koffie, thee e.d. Ook toiletartikelen als zeep, tandpasta,
toiletpapier, wasmiddel e.d. zijn welkom.
De producten worden vanaf dinsdag 11 december t/m
donderdag 20 december in Het Klokhuis verzameld in de
kraam.

Zichtbaar in het verkeer
Bericht van de VVN:
Leuk dat jullie hebben meegedaan aan de VVN
Zichtbaarheidsactie. Wij zijn onder de indruk van de vele en
mooie reacties die wij van jullie hebben ontvangen!
Wij hebben alle inzendingen bekeken en het is ons gelukt
om per leeftijdscategorie (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6,
groep 7-8) de leukste, mooiste, grappigste en meest
originele kleurplaten en filmpjes uit te zoeken. Uiteraard
zijn wij blij met zo veel inzet en zoveel aandacht voor
Zichtbaarheid: zo maken we met z’n allen het verkeer weer
een stukje veiliger!
Van onze school is de gehele groep 5a genomineerd. Via
de volgende link kunt u uw stem uitbrengen:
https://veiligverkeernl.typeform.com/to/fMR1rd

Op woensdag 12 december komt de voorzitter van de
voedselbank op school om in alle groepen te vertellen
over het werk dat de vrijwilligers doen voor de
voedselbank. Klik op de onderstaande afbeelding voor
meer informatie over de voedselbank:

Ontdeklab groepen 3 en 4
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, beten de groepen 3 en
4 de spits af, zij waren de eerste bezoekers van ons
ontdeklab. De kinderen hebben met robots ‘geprutst’, een
stroomcircuit gemaakt en geprogrammeerd. Niet alleen
de leerlingen zijn aan de slag geweest met hun
onderzoeksvaardigheden, ook de leerkrachten zaten op
het puntje van hun stoel. Na de kerstvakantie zijn de
groepen 5 tot en met 7 aan de beurt.

De bibliotheek op school
In de komende periode wordt binnen onze school het
DBOS-concept geïmplementeerd. Binnen deze aanpak
slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen
ineen en komt er nog meer aandacht voor leesplezier en
mediawijsheid op school. De Bibliotheek helpt onze school
erbij om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met
deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende
boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.
Zichtbaar zal dit onder andere betekenen dat er boven een
informatieve boekenhoek wordt gecreëerd en dat de
boeken in nieuwe kasten worden geplaatst. Daarnaast
wordt onze gehele collectie tegen het licht gehouden en
waar nodig aangevuld. Een aantal enthousiaste moeders
helpt ons al bij dit saneren van de collectie. Mocht u ook
geïnteresseerd zijn om hier bij aan te sluiten, dan kunt u
zich opgeven bij onze taalspecialist Paula Blaauw
(p.blaauw@obsdepoolster.com).

Maestro Polaris
In februari is het gelukkig weer zover. Het schoolkoor en
schoolorkest zullen dan beginnen met het oefenen voor de
grote uitvoering. In week 2 en 3 krijgen de kinderen de
mogelijkheid om zich op te geven.
OBS De Poolster | Zevenhuisterweg 3 | Postbus 131 | 9300 AC Roden | 050-5017772 | info@obsdepoolster.com | www.obsdepoolster.com

Herhaalde oproep: Verkeersbrigadiers gezocht!
We kampen nog steeds met een tekort aan
verkeersbrigadiers. Wilt u de kinderen helpen met
oversteken en heeft u een half uurtje tijd per week of per
twee weken, dan horen wij het graag. Heeft u vragen of
wilt u zich opgeven? Neem dan even contact op met Gea
Akker (groep 1/2c) g.akker@obsdepoolster.com

In en uit de buurt
Kunstproject Tsjernobyl - Who Cares?
Wat gebeurt er als je een wereld binnenstapt die helemaal
verlaten is door mensen? Deze vraag wil Merle van der
Kooi (moeder van Julius uit groep 1) samen met
kunstfotograaf Jessica van Dijk in Tsjernobyl proberen te
beantwoorden. Ze leggen hun ervaringen vast in de
expositie `Who Cares?´. Om deze expositie te kunnen
organiseren zijn ze bezig met een crowdfundingactie. Help
Merle en Jessica bij hun project, lees hier verder.
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